
Staat dit icoontje bij de activiteit? 

Dan is opgeven verplicht. Klik op 

het icoontje om je op te geven 

(vanaf 24 uur van tevoren)

Dit icoontje geeft aan voor welke 

leeftijd de activiteit is bedoeld. 

Let op! Volwassenen zijn helaas 

niet toegestaan bij de meeste 

activiteiten. Bij activiteiten voor 

jongere kinderen zoeken we u op bij 

uw accommodatie (opgeven 

verplicht)

Dit icoontje geeft aan dat een 

activiteit betaald is. Betalen kan bij 

aanvang van de activiteit

WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

18-26 december

Welkom op Westerbergen tijdens 

Kerst!

Het recreatieteam is natuurlijk ook 

deze periode te vinden op 

Westerbergen en kan niet wachten 

om jullie te ontmoeten. We hebben 

leuke activiteiten voor jullie bedacht, 

dus lees snel verder en kijk waar jij 

allemaal aan mee wil doen.

Tot snel bij één van de activiteiten!

Welkom

Vrijdag

19.00-19.30 Blaadje komt langs!    

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje verwelkomt je! Geef 

je op zodat Blaadje gezellig 

bij je langs kan komen

20.00-20.30 Kerstdisco         

Locatie: Buitentheater

Dans je gezellig mee?!

opgeven

09.00-17.00 Letterbox wandeling
Locatie: Bos   | Ophalen bij receptie

Wandel door het bos 

op basis van coördinaten 

en los ondertussen 

raadsels op! 

Neem je smartphone mee!

09.00-17.00 Kralenpad wandeling
Locatie: Bos   | Ophalen bij receptie

Nog niet uitgewandeld? 

Wandel een mooie route 

door de gekleurde 

kralen te volgen… 

Gehele dag Hutten bouwen

Locatie: Bos  

Bouw de coolste hut met je 

eigen gezin in het bos!

Ideeën om te doen

betaald

6- /gezin

6-18

opgeven

6-18

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXMEMTGajvvHF1MiVYB8kudvNDLqBwSeOPFUQ_8rMletk64A/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

19 december

10.00-10.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 

Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.30 Lasergamen
Locatie: Bos | Start: Sportveld

Geef je op en kom (zonder 

ouders) naar het sportveld. 

Vanaf daar lopen we naar 

het bos. We brengen jullie 

na afloop ook weer terug.

15.00-15.30 Spelletje met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 15.30 uur langs voor een 

kort spelletje

16.00-16.30 Voetbal 

Locatie: Sportveld

Kom jij ook een balletje 

trappen?

Zaterdag

19.00-19.30 Blaadjes optocht      
Locatie: Langs de theaterhaltes 

Zwaai naar Blaadje tijdens 

zijn optocht. Wacht bij de 

theaterhaltes op het 

bungalowpark en Blaadje 

komt langs!

Houd afstand tot andere gezinnen bij 

de theaterhaltes

20.00-20.45 Weerwolven

Locatie: Buitentheater

We gaan weerwolven. Dat is 

een spannend kaartspel. 

Kan jij de spanning aan?

gezin

10-18

6-18

opgeven

6- /gezin

opgeven

opgeven

10-18

gezin

12-18

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaX-qBMf8hSK4Z_nYjHMlDFUjwdSHu9sG414N05mC7AauCtw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnIo84l5NVY0Mo1VVxX9jF_Hkggt-7Fd2gD7u2xjI-bLDsZg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAhY1YhOem7eJrGDt94gVT8k3x9BWIcoeDCjHQIzEdMFIwKg/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

20 december

10.00-10.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 

Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.30 Boogschieten      
Locatie: Bos | Start: Sportveld

Geef je op en kom (zonder 

ouders) naar het sportveld. 

Vanaf daar lopen we naar 

het bos. We brengen jullie 

na afloop ook weer terug.

15.00-15.30 Liedje met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 15.30 uur langs voor een 

kort liedje

16.00-16.30 Hockey

Locatie: Sportveld

Kom jij ook een balletje 

slaan?

Zondag

19.00-20.00 Blaadje leest voor…
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je op zodat Blaadje je 

een kort verhaaltje kan 

voorlezen voor het 

slapengaan!

20.30-21.15 Vlaggenroof

Locatie: Bos| Start: Buitentheater

Op zoek naar de vlag!

gezin

10-18

8-18

opgeven

6- /gezin

opgeven

opgeven

12-18

6- /gezin

8-18

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6XgQitF0sypXSXE6JkZ3hkuD-GWfaAQQCQUL-ckwKr9ceig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-XHWe3X3wNHyZG8vA5Wlw09KppRTYwXf3cBCUJ8OzbF-ARw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy0of6JQ7Z94c_bh2y397cE2SuKeETI0t8d4n4hwgwLXS-rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTALR7EmfTbUIz5Kmm1B76RXfuJkMopZy0ISL2eolulyQztQ/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

21 december

10.00-10.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

10.00-10.30 Workshop: Pinda’s rijgen 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen workshoppakket! 

13.30-14.15 Sprookjesspeurtocht
Locatie: Bungalowpark 

Start: Buitentheater

Ga op zoek naar de leukste 

sprookjes en beantwoord 

de vragen

15.00-15.30 Foto met Blaadje

Locatie: Buitentheater

Kom tussen 15.00 en 15.30 

uur naar het Buitentheater 

voor een foto met Blaadje!

16.00-16.30 Basketbal

Locatie: Sportveld

Kom jij ook even meedoen?

Maandag

19.00-19.30 Blaadjes optocht      
Locatie: Langs de theaterhaltes 

Zwaai naar Blaadje tijdens 

zijn optocht. Wacht bij de 

theaterhaltes op het 

bungalowpark en Blaadje 

komt langs!

Houd afstand tot andere gezinnen bij 

de theaterhaltes

20.15-21.00 Midgetgolf by night

Locatie: Midgetgolfbaan

Midgetgolfen met 

discolichten!

gezin

7-18

6- /gezin

opgeven

10-18

gezin

8-18

8+

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTyXMy6GwV6t8w2K97LkJgDeD2sXFv_ok_bDM7ORDmQ7-hQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzmjQO0xPqAahIHf-Te4UyuLi9vCedupvl8Yde7fGbANNCKw/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

22 december

10.00-10.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 

Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.15 TikToks maken      
Locatie: Buitentheater

Maak de leukste TikToks!

15.00-15.30 Dansje met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 15.30 uur langs voor een 

kort dansje

16.00-16.30 Videoclip maken

Locatie: Buitentheater

Cool! We gaan onze eigen 

videoclip maken.

Neem je smartphone mee

Dinsdag

19.00-20.00 Winck komt langs!
Locatie: Eigen accommodatie

Winck komt langs om wat 

leuks te doen. Geef jij je op?

20.30-21.15 Spelletjesavond

Locatie: Buitentheater

Kom je ook meedoen?

gezin

10-18

8-18

6- /gezin

opgeven

opgeven

10-18

gezin

8-18

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGcxzDo1DLresTfM054EPVMVWD_tV5ydRWlG5dUcA2kC_5pQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ELYfynFFgeCxHEb0W_vpWRT0i12YxIO2cob-lzsen1S7XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciLW19mcYCawyY46ySMUBwsBdst7FsXGPJ6aIQla_acjpuBQ/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

23 december

10.00-10.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

10.00-10.30 Workshop: Houtfiguren

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen workshoppakket! 

Betalen kan bij  bezorging

11.00-11.30 Sportmoment 

Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.30 Lasergamen
Locatie: Bos | Start: Voorplein

Geef je op en kom (zonder 

ouders) naar het Voorplein. 

Vanaf daar lopen we naar 

het bos. We brengen jullie 

na afloop ook weer terug.

15.00-15.30 Spelletje met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 15.30 uur langs voor een 

kort spelletje

Woensdag

16.00-16.30 Proeven uit… 

Expeditie Westerbergen

Locatie: Sportveld

Ben jij sterk, slim en 

sportief?!

19.00-19.30 Blaadjes optocht
Locatie: Langs de theaterhaltes 

Zwaai naar Blaadje tijdens 

zijn optocht. Wacht bij de 

theaterhaltes op het 

bungalowpark en Blaadje 

komt langs!
Houd afstand tot andere gezinnen bij 

de theaterhaltes

20.00-20.30 Kerstdisco

Locatie: Buitentheater

Dans je ook mee?

gezin

10-18

6- /gezin

opgeven

opgeven

gezin

6-18

gezin

opgeven

€ 3,-

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

10-18

6-18

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ1yfLjXyDrXkIm5JmzDNPWMAeXOzbwAiX8npA6h09YoaAbw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF9SeVKO2hj2LWuHd8HbaW-THQtv1SeSEffALCLdJEslVZWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_4EFjOLffFwoclxetRB9AepXI3UaFUyEZ6Sat2Frtyg6zVA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf8gygN00sLOePI0oyhMWNDcngwLa9s_LnG_Gh5tdf2CYHKA/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

24 december

10.00-10.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 

Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.15 Fotospel      
Locatie: Buitentheater

Maak de leukste foto’s 

tijdens dit grappige spel
Neem je smartphone mee

15.00-15.30 Kerstliedje met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 15.30  langs voor een 

kort kerstliedje…

16.00-16.30 Voetbal 

Locatie: Sportveld

Kom jij ook een balletje 

trappen?

Donderdag

15.00-18.00 Ophalen kerstdiner 
Locatie: Snackbar

Haal je overheerlijke 

kerstdiner op, bereid door 

onze chef-kok!

gezin

10-18

gezin

opgeven

opgeven

6-18

gezin

opgeven

€ 37,50

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

8-18

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezmXx8UH0JhGpqYFId-Aj5TuIZ0QIOqOLMWO-vYOm9duIw2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKWO-VfyNLWhScOPsr-RQpfxRrfXUAdUtT9TwhYapejvTOBA/viewform?usp=sf_link
https://portal.everyoffice.nl/userfiles/460/files/kerstmenu-2020(1).pdf


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

1e Kerstdag

Vrijdag

Voor 10.30 Kerstontbijt 
Locatie: Eigen accommodatie

Je kerstontbijt wordt 

gebracht! 

Vanaf 09.00 Kerstwandeling 

Locatie: Bos| Start: Voorplein

Een frisse wandeling voor 

jong en oud, waarbij je  

geniet van een hapje en 

een drankje. En helpen de 

kinderen alle rendieren te 

vinden? 

De laatst mogelijke starttijd is 16.00 

uur

15.00-18.00 Ophalen kerstdiner 
Locatie: Snackbar

Haal je overheerlijke 

kerstdiner op, bereid door 

onze chef-kok!

Kerstspecials!

gezin

opgeven

€ 16,50

gezin

opgeven

€ 37,50

gezin

opgeven

€ 5,-

11.00-11.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

13.30-14.15 Theaterles
Locatie: Buitentheater

Wil jij vandaag de show 

stelen? Kom dan langs!

15.00-16.00 Muziek met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 16.00 uur langs voor een 

kort muziekfeestje

gezin

6-18

gezin

opgeven

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://portal.everyoffice.nl/userfiles/460/files/kerstontbijt-2020.pdf
https://portal.everyoffice.nl/userfiles/460/files/kerstmenu-2020(1).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaE5K-8cfU1OBHyQmQANdj3n1u8t5rfyn9PRuXCG_0nuyTbw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIiF-EjXlpr7_iS9NFXiw3ov1WT-JsxMLl6GLfZsSWAjVHg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO5qJqJLYlnyPXML3uoUSRKUHEWxXiqt6aTR4s5SmwE20OVg/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

2e Kerstdag

Zaterdag

Voor 10.30 Kerstontbijt 
Locatie: Eigen accommodatie

Je kerstontbijt wordt 

gebracht! 

Vanaf 12.00 Kerstwandeling 

Locatie: Bos| Start: Voorplein

Een frisse wandeling voor 

jong en oud, waarbij je  

geniet van een hapje en 

een drankje. En helpen de 

kinderen alle rendieren te 

vinden? 

De laatst mogelijke starttijd is 16.00 

uur

15.00-18.00 Ophalen kerstdiner 
Locatie: Snackbar

Haal je overheerlijke 

kerstdiner op, bereid door 

onze chef-kok!

Kerstspecials!

gezin

opgeven

€ 16,50

gezin

opgeven

€ 37,50

gezin

opgeven

€ 5,-

11.00-11.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

13.30-14.30 Puzzels en raadsels      
Locatie: Buitentheater

Los jij alle puzzels en 

raadsels op?

15.00-16.00 Spelletje met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 16.00 uur langs voor een 

kort spelletje

16.30-17.00 Jachtseizoen

Locatie: Sportveld

Vang jij de ontsnapte 

gevangene weer?

gezin

6-18

gezin

opgeven

opgeven

10-18

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://portal.everyoffice.nl/userfiles/460/files/kerstontbijt-2020.pdf
https://portal.everyoffice.nl/userfiles/460/files/kerstmenu-2020(1).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesno-wzSOjDEMu28cRm4Av01xialIdQdbIGgaI-pBYAQobNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf66OHQuf9igMAe5mI9aQ26YcCeHP6OCM14wpWi51sTFFOI7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnzAjxqy93F51Kl6GNEfNr90MwTscWKLLREXUKAuklJGIHVA/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

Recreatieprogramma

27 december

10.00-10.30 Knutselpakket 

bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 

hiernaast op en ontvang je 

eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 

Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.30 Lasergamen
Locatie: Bos | Start: Voorplein

Geef je op en kom (zonder 

ouders) naar het Voorplein. 

Vanaf daar lopen we naar 

het bos. We brengen jullie 

na afloop ook weer terug.

15.00-16.00 Spelletje met Blaadje

Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 

en 16.00 uur langs voor een 

kort spelletje

16.30-17.00 Voetbal 

Locatie: Sportveld

Kom jij ook een balletje 

trappen?

Zondag

19.00-19.30 Blaadjes optocht      
Locatie: Langs de theaterhaltes 

Zwaai naar Blaadje tijdens 

zijn optocht. Wacht bij de 

theaterhaltes op het 

bungalowpark en Blaadje 

komt langs!

Houd afstand tot andere gezinnen bij 

de theaterhaltes

20.00-20.45 Weerwolven

Locatie: Buitentheater

We gaan weerwolven. Dat is 

een spannend kaartspel. 

Kan jij de spanning aan?

gezin

10-18

6-18

opgeven

6- /gezin

opgeven

opgeven

10-18

gezin

12-18

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele programma op 

westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZxjc4xnAU9_nLVHnx5toOBGx8CiQGpek-D2S5X_tc43EYpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKtShYbGsxSdXPRSli5td9m8q_RKMJjA3M_Wn-lMO5efpgmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBd4_cqf0SRDkZTVoAtqvmatnvAGPwTl6Vm-CMU056uWcLaA/viewform?usp=sf_link

